РІШЕННЯ
вченої ради Житомирського державного університету
імені Івана Франка від 25 березня 2016 р.
Про організацію виховної роботи в навчально-науковому інституті педагогіки
Заслухавши та обговоривши доповідь голови комісії ст. викладача Володимира
Івановича Дребота, вчена рада університету відзначає, що дирекція та кафедри ННІ
педагогіки організовують і здійснюють виховну діяльність на належному рівні. Виховна
діяльність проводиться згідно планів виховної роботи дирекції та кафедр інституту. Плани
роботи наставників академічних груп затверджуються на засіданнях кафедр на початку
року. Звіти про виконання планів виховної роботи систематично заслуховуються на
засіданнях кафедр та вченої ради інституту.
З метою подальшого вдосконалення організації виховної роботи в ННІ педагогіки
вчена рада
УХВАЛЮЄ:
1.
1.1.

Директору ННІ педагогіки Литньову В.Є.:
Забезпечити у повній мірі виконання плану виховної роботи в інституті та в

академічних групах у 2015-2016 н. р.
1.2.

Посилити роботу по висвітленню виховної роботи ННІ педагогіки на сайті

університету.
2. Заступнику директора ННІ педагогіки з виховної роботи Танській В.В.:
2.1.

Активізувати

роботу

наставників

академгруп

зі

студентами

інституту

в

гуртожитках №3, 4, 5.
2.2.

Посилити індивідуальну роботу зі студентами контрактної форми навчання з метою

підвищення їхньої успішності та попередженню пропусків занять без поважних причин.
3.

Кафедрам ННІ педагогіки активізувати профорієнтаційну роботу з метою

підвищення кількісного і якісного складу студентів.
4.

Контроль за виконанням даного рішення покласти на проректора з навчально-

методичної та виховної роботи Шевчука А.В.
Заступник голови вченої ради

Л. М. Янович

Секретар

Г.В. Підлужна

РІШЕННЯ
вченої ради Житомирського державного університету
імені Івана Франка
від 25 березня 2016 року
Про роботу кураторів та шляхи її покращення
Заслухавши і обговоривши інформацію проректора з навчально-методичної
та виховної роботи А. В. Шевчука вчена рада констатує, що на сьогоднішній день у
навчально-наукових інститутах/факультетах робота кураторів організована
належним чином та проводиться згідно затверджених планів роботи. Для
покращення роботи у даному напрямку вчена рада
УХВАЛЮЄ:
1. Інформацію проректора з навчально-методичної та виховної роботи А. В.
Шевчука взяти до відома.
2. Проректору з навчально-методичної та виховної роботи А. В. Шевчуку:
2.1. Продовжити практику проведення що семестрових семінарів кураторів.
2.2. На семінарі кураторів вивчити досвід організації роботи кураторів
навчально-наукового інституту педагогіки.
2.3. Продовжити практику проведення щорічного конкурсу «Кращий
наставник академгрупи».
2.4. Посилити контроль за чергуванням викладачів у гуртожитках та під час
проведення масових заходів.
3.
Директорам
навчально-наукових
інститутів/деканам
факультетів
продовжувати контроль за роботою кураторів.
4. Заступникам директорів/деканів з виховної роботи спільно з кураторами:
4.1. До 15 квітня 2016 р. підготувати та провести зустріч із студентами
інституту/факультету із залученням представників ректорату.
4.2. Сприяти розвитку студентського самоврядування ініціативи, суспільної
активності.
4.3. Посилити роботу зі студентами, які мають пропуски занять без поважних
причин;
4.4. Проводити роз’яснювальну роботу зі студентами стосовно законодавчих змін
у галузі освіти.
4.5. Планувати роботу, враховуючи рівень підготовки до навчального процесу,
здібностей, інтересів, соціальних умов життя студентів своєї групи.
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на проректора з навчальнометодичної та виховної роботи Шевчука А. В.
Заступник голови вченої ради

Л. М. Янович

Вчений секретар

Г. В. Підлужна

